
 

 

Eesti-Läti-Leedu-Poola-Tšehhi-Austria 

-ITAALIA- 
Austria-Tšehhi-Poola-Leedu-Läti-Eesti 

12.04 – 27.04.2019 

 
12.04.2019, reede 
 

 
 
 
Otsisime üles broneeritud korteri. Esimest korda kasutasin airbnb.com-i. 
(https://www.airbnb.com/rooms/33450457?eal_exp=1557458563&eal_sig=6bf8eb76bac71e73e81a8945c032a3f6055d65e2d657175210ab6f1acf77a4c4&eal_uid=107165649&euid=55a7fa2e-0fc3-0225-6687-
f0b267f9de1d&guests=1&adults=1&sl_alternate_dates_exclusion=true&source_impression_id=p3_1557307735_0G4IOlEQdmXwZBv7) 

Aadress: K. Donelaičio gatvė 25 18, Kaunas, Kauno apskritis 44240, Lithuania / Karolis +47 413 82 601 

                            

    

Alustasime reisi kell 8:00 Värskast. Esimene peatus oli Läti 

bensukas. Kusjuures umbes 30 km sõitsime nii, et bussi 

bensunäiduk kriiskas nulli... Läti-Leedu bensuhinnad tegid 

meele rõõmsaks. Parim hind, mida nägime oli 1,08 eurot liitri 

kohta. Vahepeatus Läti-Leedu piiril ALKO 1000-s ja seejärel 

otse Kaunasesse. Soojakraadid tõusid iga 50 km peal😊 

Kaunases oli +9 kraadi ja varakevad – puud olid hiirekõrvus ja 

kollased forsüütiad paitasid silma. 

https://www.airbnb.com/rooms/33450457?eal_exp=1557458563&eal_sig=6bf8eb76bac71e73e81a8945c032a3f6055d65e2d657175210ab6f1acf77a4c4&eal_uid=107165649&euid=55a7fa2e-0fc3-0225-6687-f0b267f9de1d&guests=1&adults=1&sl_alternate_dates_exclusion=true&source_impression_id=p3_1557307735_0G4IOlEQdmXwZBv7
https://www.airbnb.com/rooms/33450457?eal_exp=1557458563&eal_sig=6bf8eb76bac71e73e81a8945c032a3f6055d65e2d657175210ab6f1acf77a4c4&eal_uid=107165649&euid=55a7fa2e-0fc3-0225-6687-f0b267f9de1d&guests=1&adults=1&sl_alternate_dates_exclusion=true&source_impression_id=p3_1557307735_0G4IOlEQdmXwZBv7


Väga mõnus koht – väike (kuid mahtusime kõik mõnusasti ära), kompaktne ja suurepärane asukoht – 
kohe vanalinna serval. Lapsed olid vaimustuses. Lastele olid tervituseks kommid ja koerale 
närimiskont. 

Kesklinnas oli mingi kevadlaat. Ostsime ingveri jooki ja Andrus kauples juustupatse soodsamaks😊 St 
rääkis leti ääres, et ta kaupleb hinnas alla ja siis vastas müüja leti taga eesti keeles, et ei kauple 

midagi😊 Piinlik, aga soodsamalt me need juustupatsid saime. 
Lapsed panid ennast juba pea rannariietesse, neil hakkas ruttu külm ja läksid majutusse tagasi. Varsti 
ka meie takka. Puhkama – laupäeval 13.04.2019 algas Jennyl näituse ring. 
 

13.04.2019, laupäev 
Andrus ärkas juba vist kell 6:00 ja läks Jennyga Kaunast taasavastama. Me rullisime endid lastega veel 
kuni kella 8-ni voodis. Hommikused toimetused ja hakkasime näitusele sättima.  
 

Väga rõõmsalt asusime kohe peale näitust teele Poola poole, kus juba pühapäeval oli järgmine näitus. 
900 kilomeetrit valu rehvidele. 
Oma päevikut ümbertrükkides muigan siin, et vahepeal on valgustus saabunud ja olen hoolega 

arvestanud kirjalikult paberil-mitu euri on üks zlott😊 Küte oli Poolas 5,08 ZL. 
Terve öö sõitsime- Andrus pool maad ja edasi viimased 450 km võtsin ise. Kiirteed on mõnusad. Tead, 
et lappad 120-ga ja sa võid veel 20 volli juurde vajutada. Esimene kogemus täpiautodega st ise omast 
arust kihutasid, aga siis vilgutati tagant kaugtuledega ja pool sekundit hiljem lendas rakett-auto 
mööda. No 140 küll neil sees polnud.  
Kell 5 hommikul olime Walbrzychis. Lõpus hakkas mingit ollust sadama ja päris raske oli sõita. Andrus 
tegi lõpuks veel silmaluugid lahti ja hakkab fantoomkitsesid tee ääres nägema:D Magasime natuke 
bussis ühe bensuka juures. Hommikul kui ärkasime, saime „hea“ üllatuse, sest paks kiht lund oli maas. 
Oligi väga huvitav kontrast, et kõik õitses ja oli kevadine ja siis (kindlasti meie auks) sadas kõige selle 
ilusa peale lumi ja krdi külm oli. 
 

14.04.2019, pühapäev 
Otsisime Swiebodzices näitusekoha üles. Meie ring algas 11:40. Kokku näitusel 13 TM-t, 2 veterani. 
Kuna näitus toimus spordikeskuses ja seal oli ka veekeskus, siis saatsime lapsed veekeskusesse kaheks 
tunniks. Kokku läks 9.- kahele lapsele... 

Meie jaoks teistmoodi – numbrid sai ringist. Jennyl 
läks väga hästi BOB ja edasi lõppringi. Kohtunik oli 
Bojan Matakovic (Croatia) Kuna lõppringini oli aega, 
siis käisime Kaunase suurimas ostukeskuses 
ACROPOLis. Lasime lapsed laiama, ise tegime kohvi ja 
saiakesed. Lapsed nosisid burksi.     
 
 
 
 
 
 
           
Siis tagasi näitusele. Jenny sai BIS 4. koha veteranise 
ringis. Kohtunik Laura Cox. 
 

 



     
 

 
Näituseringis läks hästi. Parim veteran! Ja sellega taas kindlustatud koht lõppringis. 
Kuna lõppringideni oli aega, siis mõtlesime lapsed majutusse juba ära viia, et nad ei peaks bussis 
passima. Enne sõime mingist putkast ostetud mega-head hamburgerit, mille hind oli 8 ZL (2 euri..) 
Majutus: Pensjonat Lorien https://www.booking.com/hotel/pl/pensjonat-lorien.en-gb.html?label=gen173nr-

1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5) 
Aadress: Sienkiewicza 14, 58-310 Szczawno-Zdrój, Poland 

 
Viisime lapsed majutusse ja ise sõitsime tagasi näitusekohta. Suikusime ringi ääres, päris väsitav ikka 
öö otsa sõita. Ring algas, kohtunik oli sama, kes hommikul grupiringis – Karolina Szymanek (PL). Jenny 
sai BIS 1. veteraniks. Andrus hüppas ja mina kilkasin ringi ääres. Lihtsalt uskumatu! Ülirõõmsad! Eluski 
ei uskunud, et nii hästi läheb! Segaduses küsisin Erkilt, et mis nüüd edasi, kuna polnud kunagi üldse 

mõelnud sellele, et BIS 1. saada😊 Näitusel tuli veel üks kohtunik meie juurde ja kiitis Jennyt, et väga 
hea liikumisega koer ja et tavaliselt suured koerad ei võida näitust jne. 

 

 
 

Ostsime Lepatriinu poest nänni majutusse ja läksime tähistama. 

 

 

https://www.booking.com/hotel/pl/pensjonat-lorien.en-gb.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5
https://www.booking.com/hotel/pl/pensjonat-lorien.en-gb.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5


 

 
15.04.2019, esmaspäev 
Ärkasime juba enne kell 7:00 hommikul. Hea uni oli. Hotell oli täitsa mõnus. Õhtul oli pisut jahe, aga 
Andrus küttis pliidiga:D hotellituba... Läksime Jennyga jalutama, sest Szczawno-Zdrój tundus olema 
armas väike kuurort. Kohe hotelli lähedal oli mineraalvee-sanatoorium. Kuna WIFI oli aeglane ja levi 
nullis, siis jäigi uurimata kohapeal, millega täpsemalt tegu. 

 
Läksime hommikusöögile, mida pakuti all restoranis. Päris hea valik ja maitsev hommikusöök oli.  
Umbes kell 10 olime pakitud ja asusime teele. Tahtsime näha veel lähedal asuvat Ksiazi lossi. See oli 
suurepärane vaatamine. Loss ise oli hästi säilinud ja toimetas omas mullis ning ka ümbrus oli võimas 
nagu ühele lossile kohane. Rododendronid olid nii suured nagu puud seal. Lossi koeri ei lubatud. 
Esmalt käisid lapsed ja Andrus ja pärast kiikasin mina ka ikka lossi. Ostsin Angelicale hobuse kuju 

mälestuseks ja Andrusele tsip-tsiripi pitsi😊 Angelicale hobused, tall. Samuti võimas. 

 
Lossis käidud asusime oma peaeesmärgi ehk Itaalia poole teele. Esimeseks sihiks oli Brno Tšehhis. 400 
km minna. Ja siis hakkas pihta. Andrus lasi ju Tallinnas GPS kaardid ära uuendada, aga valis menüüst 
vist lühim tee või midagi. Igatahes kõik Tšehhi küla-külakesed me läbi sõitsime. Teetööd, 70-alad. 
Võtsime viimast... Märkisin kohanimesid üles, et pärast vaadata kus krt me ära käisime. 



 
Kuskil tee peal käisime mingis ostukeskuses, kus tellisime Hiinakast magushapu kana, lapsed tellisid 
wrapid. See kana oli nii hea, et mina sõin südame pahaks. Veel mitu päeva oli selline tunne nagu 
hundil punamütsikese muinasjutust, kellel kivid kõhus. Aa, see veel lahe, et arve oli 500 krooni. 
Eestlasena pole enam harjunud selliseid numbreid kuulma, alguses võttis kõhedaks, hiljem 
teisendades küllusliku õhtusöögi neljale 20 euro eest, oli see häbiväärselt väike summa. 
Kell 23:30 jõudsime Viini ja otsustasime natuke puhata. Kell 2:30 alustasime uuesti sõitu Itaalia poole. 
 

16.04.2019, teisipäev 
Poola- Tšehhi-Austria-Itaalia – kell on 1 tund taga. Alguses läks aega, et aru saada, milline kell näitab 
õiget aega.  

  
Jõudsime Itaaliasse umbes kell 8:00 hommikul. Võrratud vaated Alpidele. Esimene sihtmärk oli Udine, 
edasi Veneetsia. Esimene kiirtee maks tuleb ka kohe. 
Esimene peatus Jesolo. Reisikirjeldusest lugesin, et Lido di Jesolo on ilus kuurort, mida tasub vaadata. 
Suundusime sinna. Harjumatu on see, et netti ei saa igal hetkel kasutada ja WIFIga on nagu on ehk 
siis pole. Bookingust leidsin hotelli nimega Amalfi. Seostasin selle kohe imeilusa piirkonnaga Itaalias 
ja eeldasin, et hotell ise on ka amalfilik. Kuna kondasime seal nagunii ringi, siis kohe ei bronninud, 
läksime kohapeale vaatama. Ja jumal tänatud, et seda tegime. Toad olid väiksed ja mingi kopitanud 
lõhn oli toas. Prrrr. Kiisu hakkas peale tulema, sest kõik olid väsinud sõitmisest ja tahaks nagu 
puhkusega algust teha. Hakkasime siis Horvaatia tripi kogemusest kuurortis ringi vaatama. Majadel 
olid VENDE sildid väljas. Hakkasime läbi helistama. Kuna polnud ikkagi veel hooaeg, siis paljud 
telefonid olid postkasti suunatud. Lõpuks leidsime armsa maja, kus peremees elas ise ülakorrusel. 

Järjest soojemaks läks, see näitas, et olime õigel teel😊 12,5 kraadi 
plussi oli juba südakevad ju. 
Kütte hind oli 31,50 krooni, jälle ulmelised numbrid, mis panid 

googeldama, palju see eurides teeb😊Iga natukese aja tagant oli 
Zamok silt, seega kes on lossihuviline, siis Tsehhi on kindlasti õige koht. 
Kuulasime Krokodilli raadiot (selline jaam ongi päriselt olemas). 
Tõusvas joones kulgevad soojakraadid tegid rõõmu, max mis nägin oli 
17,5 plussi. Lastel oli ajaviiteks snorgeldamistorudega laumine.  
 



Armas väike korter 55.- öö eest. Rand oli 150 meetri kaugusel ja kõrvaltänav oli nö peatänav. Randa 
pidi siin olema kokku 10 kilomeetrit. Rand oli ühel poolt ääristatud loomulikult merega ja teisest 
küljest olid hotellid külg-külje kõrval ja nii vist arvatavasti kõik need 10 km. Jalutada oli mõnus! Jenny 
lasi ka rannatuulel oma kasukat sasida ja tegi mitu head spurti rannas.  
Lapsed läksid shoppama. 

 
Plaan oli veel õhtul jalutama minna, aga väsimus murdis ja korteri terrassil oli liiga mõnus olla selleks, 
et ennast kuhugi tatsama sundida. 
 

17.04.2019, kolmapäev 
Hommikusöögiks tegin pannkooke Nutella kreemiga. Käisime veel hommikul Jennyga promenaadil 
jalutamas. Umbes kell 10:30 asusime teele Mesrte poole, kuhu Andrus broneeris meile hotelli. 
Veneetsias on lihtsalt liig kallis, lisaks on meil koer ja bussiga ligi ei pääse, seega oli lihtsam leida 
lähedal asuv hotell. Otsisime hotelli päris kaua. Ka aadressi järgi kõndisime mööda, kuni lõpus 
taipasime hoonetesse sisse astuda-hotellil polnudki silti!!!  
https://www.booking.com/hotel/it/ao-venezia-mestre-2.et.html?aid=304142;label=gen173nr-
1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;checkin=2019-05-
08;checkout=2019-05-09;dest_id=-
121620;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=4;highlighted_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;hpos=4;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313681;srpvid=726c4e
488e4d03cd;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 

Hotell Venezia Mestre 2 

 
Hotell oli ise moodne ja soodne, aga koera eest läks juurde 5,- ja parkimise eest 14 eurot. Kuna tuba 
sai valmis alles kell 15:00, siis otsustasime asuda Veneetsia poole teele. Ostsime sealtsamast hotellist 
bussipiletid 1,50 eurot inimene. Jennyle pidime suukorvi võtma ja kohe hotelli vastas oli ka 
bussipeatus. Buss loksutas ja sõitis ussirada. Bussijuht vilistas laulule kaasa. Olimegi Veneetsias. 
Kaardilt ei saanud suuremat sotti, aga kuna eksida polnud võimalik, siis läksime lihtsalt vooluga kaasa. 
Aprilli keskpaik ei tohiks olla veel turismihooaja alguski, aga rahvast oli meeletult. Ma ei tea, mis veel 
tipphooajal seal toimub. Tänavad risti-rästi, sillakesed, kanalid, gondlid, väiksed poekesed kitsastel 
tänavatel, mille kohal kuivatati pesu loe sh meeste 5-kopkalisi. Tunde sai kätte Rialto sillalt ja muidugi 

https://www.booking.com/hotel/it/ao-venezia-mestre-2.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-121620;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=4;highlighted_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;hpos=4;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313681;srpvid=726c4e488e4d03cd;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/ao-venezia-mestre-2.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-121620;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=4;highlighted_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;hpos=4;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313681;srpvid=726c4e488e4d03cd;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/ao-venezia-mestre-2.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-121620;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=4;highlighted_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;hpos=4;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313681;srpvid=726c4e488e4d03cd;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/ao-venezia-mestre-2.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-121620;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=4;highlighted_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;hpos=4;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313681;srpvid=726c4e488e4d03cd;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/ao-venezia-mestre-2.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-121620;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=4;highlighted_blocks=441237204_131932319_0_2_0%2C441237204_131932319_0_2_0;hpos=4;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313681;srpvid=726c4e488e4d03cd;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


Püha Markuse väljak (Euroopa külalistetuba, nagu Napoleon on öelnud), Doodzide palee, kust 
valitseti Veneetsia vabariigi üle! Viimane oli ülivõimas. Andrusel oli paparazzo roll, see pildistas ennast 

herneks😊  
Gondlisõidu põlgasime kalliks, üks sõit oli 80 eurot. Tagasi bussijaama kõndides tegime esimesed 
pizzad. Ei tea, kas oli kõht tühi või olidki need nii head.  

    

   
Meie bellissimo Jenny oli nii väsinud lõpuks, et viskas igal võimalusel ennast pikali. Väga mõnus päev! 

Tagasi hotellis, käisime veel poes, sest igat puhkuse õhtut tuli ju tähistada veiniga😊 

Jenny ristisimegi reisi vältel ümber Jennyssimoks😊, kuna bellissimod kuulis ikka väga tihti. 

 
 

 



18.04.2019, neljapäev 
Asusime kell 9 teele Pisa poole. Umbes 300 km sõitu. Jälle kiirtee. Kiirteel oli niipalju teetöid, et 
vahepeal kulgesime 60-ga. Maksu maksime selle eest ikka samamoodi. Nägime kõrvalautos 
itaalialikku suhtlust... st et juht ei hoidnud rooli, seletas kätega ja kuna tal seal autos kedagi polnud 

rohkem, siis arvatavasti rääkis ta lihtsalt telefoniga😊 
Kuna see kiirtee venis nagu Jenkky näts, siis tegime peatuse ja lahendasime esimese purgisupi ära. 
Sooja oli umbes 26 kraadi. Mõnus! 
Ja jõudsimegi Pisasse ja torn oligi täitsa viltu... No ega ei saanud meiegi-tegime klassikalisi igast küljest 
ja ega seal suurt rohkem vaadata tahtnudki.  

 
 
Hakkasime majutuse poole liikuma, mis oli meil seekord Montescudaios. Majutus koos 
hommikusöögiga. 

                                

  
Korter: La Vite In Castello, aadress Via Del Castello 7, 56040 Montescudaio, Itaalia 
https://www.booking.com/hotel/it/la-vite-in-castello.et.html?aid=304142;label=gen173nr-
1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=184345701_95559987_4_1_0;bhgwe_bhr=2;bhgwe_cep=1;checkin=2019-05-
08;checkout=2019-05-
09;dest_id=900052412;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=184345701_95559987_4_1_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;s
r_order=price;srepoch=1557313903;srpvid=30024eb7f53d0111;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl 

Perenaine ei rääkinud poolt sõna muud keelt kui ainult italianot, vuristas mis ta vuristas, aga saime 
jutud aetud. 

https://www.booking.com/hotel/it/la-vite-in-castello.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=184345701_95559987_4_1_0;bhgwe_bhr=2;bhgwe_cep=1;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=900052412;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=184345701_95559987_4_1_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313903;srpvid=30024eb7f53d0111;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/la-vite-in-castello.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=184345701_95559987_4_1_0;bhgwe_bhr=2;bhgwe_cep=1;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=900052412;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=184345701_95559987_4_1_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313903;srpvid=30024eb7f53d0111;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/la-vite-in-castello.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=184345701_95559987_4_1_0;bhgwe_bhr=2;bhgwe_cep=1;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=900052412;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=184345701_95559987_4_1_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313903;srpvid=30024eb7f53d0111;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/la-vite-in-castello.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=184345701_95559987_4_1_0;bhgwe_bhr=2;bhgwe_cep=1;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=900052412;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=184345701_95559987_4_1_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313903;srpvid=30024eb7f53d0111;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/la-vite-in-castello.et.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;all_sr_blocks=184345701_95559987_4_1_0;bhgwe_bhr=2;bhgwe_cep=1;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=900052412;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=184345701_95559987_4_1_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;sr_order=price;srepoch=1557313903;srpvid=30024eb7f53d0111;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


Seekord saime tunda tõelist Itaaliat. Praegu kui reis on läbi meenutan seda kohta täiesti heldimusega, 
kuna see oli kõige itaalialikum õhtu üldse meie reisi juures. Majutus oli siis tõeline italiano: 90m2, 
sopiline, tellistest põrandaga (Jenny tänas, kuna lõpuks oli jahe) 

Ja lapsed suhtlesid ja jalutasid linnas, kuna WIFIT polnud😊 

 
Montescudaio on väike külake mäe tipus. Majutus oli kohe küla keskuses kiriku kõrval. Külakesest 
avanesid imelised vaated Toskaanale. Kuna oli Suur Neljapäev, siis kiriku juures oli palju sagimist. 
Alguses trügisime ikka oma bussiga majutuse juurde, et saaks asjad maha pandud. Noo, sent siit ja 
sent sealt ja trügisimegi tänavale. Jama oli see, et kirikuproua sõitis hetk hiljem bussile sappa ja tallas 

signaali, sest temal elukiire (ju siis nii patune ja kuradid ajasid takka😊) ja arvatavasti ei olnud nendes 
kohaliku keele hõigetes midagi positiivset. Andku ... talle andeks!:)  
Kuna kohalikud kohvikud olid veel suletud, siis läksime kõrvalasuvasse asulasse poodi. Ega see lihtne 
polnud, kuna bussiga pidime T-tähekujulisest tänavast alla keerama ja tänavad olid seal täpselt 1,5 m 
laiad... Üks korpuletne härra tuli appi, muidu me sinna jäänud olekski. Pärast parkisime ikka tänavale, 

kus kannatas ennast ümber pöörata😊 
Ostsime poest pizzat ja näksimist. Väga mõnus õhtusöök ja saime ühe laua taga söödud. Pärast 
käisime veel Andrusega kiriku taga öist vaadet nautimas veinipokaalid näppus. Kohalik kiisu tervitas 
meid nurrumisega... kaks korda nurrus ja siis lõi hambad sisse... 
 

19.04.2019, reede 
See oli päev kus plaane polnud. Mõtlesime, et NÜÜD PUHKAME-sõidame kuhugi mereranda, saame 
kohe majutuse ja siis on lebo. Blond mina... Kammisime läbi Piombino-armas linnake kiviklibusel 
rannikul. Seal saime esimest korda varbad vette. Edasi sõitsime Grosseto suunas, mis suurem linn. 
Seal tiirutasime ja otsustasime veelgi lõunasse minna, sihiks Orbetello. Seal oli meri mingit rohelist 
ollust täis ja isegi ei mõelnud rohkem, et otsiks majutust vms. Edasi mõte, et otsime majutuse 
Mancianos, mis oli Saturnia lähedal. Ei leidnud me sealgi ööbimist, mingid VENDE sildid, kui keegi 
üldse telefonile vastas (suured pühad ju), siis panid kõik ainult italianot. 
Mina ei suutnud ja googetransleitisin VENDEt ... no ja selgus, et see sõna tähendab hoopis MÜÜA. Siis 
ei ajanud isegi naema, nüüd küll:D 
Ei ole Itaalia sama mis Horvaatia, et majad silte täis, ainult helista ja koli sisse. Sai villand sellest 
sõitmisest. Läksime poodi, ostsime süüa ja otsustasime Saturniasse sõita, mis oli lõpuks päeva parim 
mõte. Saturnia looduslikud termid olid fantastilised. Ülalt tee pealt avanes nii ilus vaade orgu, 
termidele. Lihtsalt voolab jõgi, milles on vesi 37 kraadi soe. Seni meeles see emotsioon, kui käe vette 
pistsin. Lapsed läksid kohe kümblema. Meid ei tõmmanud, kuna ikka õhtu ja õues jahe jne-eestlased 
ju. Sel ööl siis jälle bussihotell ja piknik täiskuu saatel. 



 

   
 

20.04.2019, laupäev 
Olime pool päeva Saturnia termides. Nagu looduslik mullivann. VÄGA MÕNUS! Kui kõik juba 
punastasid päikesest, siis otsustasime edasi liikuda Bolsena järve poole. Sooja oli 24 kraadi. Taas ei 
teadnud sellest kohast midagi. Kohapeal selgus, et väga kaunis kuurort. Rannas oli musta värvi liiv. 
Parimad maasikad shoppasime ka seal. Lapsed jahtisid jälle wifit... Otsustasime edasi sõita Rooma 
poole. 
Jõudsime kesköö paiku Rooma veerele ja jäime taas bussihotelli.  
 

21.04.2019, pühapäev 
See oli üks jubedamaid öid, mis üldse sai olla. Kant kus parkisime oli Itaalia Annelinn. Mingit gängid 
hängisid. Naersid, kui ma oma varbaid armatuurlaual sirutasin. Öösel toetas mingi purjus kaak vastu 
bussi ust. Koputasin vaikelt ja näitasin näpuga suunda, et ole hea astu edasi. Väga hirmus oli. Õnneks 
tuli hommik. 
Sõitsime kesklinna. Hea uudis oli see, et pühad ja parkimine tasuta. Mingid parkimisgringod võitlesid 
territooriumi pärast st juhatasid parkimiskohani ja siis nuiasid raha.  
Hakkasime kulgema Rooma kesklinnas. Ainus sõna mis tuleb pähe on VÕIMAS!  Lisaks arhitektuurile 
ka tänavakunstnikud, muusikud, breiktantsijad. Kohtasime ka reisi ainsaid eestlasi, kes olid samuti 

meeldivalt üllatunud. Tegime neist pilti, sest kurtsid, et muidu on neist reisi lõpus vaid selfid😊 



        

  
Pole veel otsinud, aga FB pidi olema ULVi reisid vms st eestlane elab Roomas, pakub majutust ja 
giiditeenust. 
Kuna mina olen ristitud ja reisil oli kaasas ka minu ristitütar ja olid ülestõusmispühad, siis oli 
kohustuslik ära käia ka Vatikanis - väikseima pindala ja elanike arvuga riigis maailmas ning katoliku 

kiriku süda. Emale tõin seal väikse risti kaasa mälestuseks „Paavstilt“😊 
Mis jäi meelde olid meeletud järjekorrad nii Colosseumi, Vatikani peaväljakul asuvasse Püha Peetruse 
basiilikasse ehk Peetri kirikusse. Ühesõnaga kui oleks kuhugi tahtnud sisse minna, siis oleks kindlalt 
pool päeva järjekorras sitsinud. Me ei viitsinud. 
Ööbimine oli seekord Frosinones, mis oli taas imelise vaatega kohas mäetipul. Taas kiriku kõrval. 
Lõpuks ometi räägiti vastuvõtus meiega inglise keeles. Kuigi mu inglise keel on hindele 3 kahe 
miinusega, siis seal ma tundsin sellest siiralt rõõmu, et keegi suhtleb ka muus keeles kui itaalia keel. 
Kusjuures mitte, et mulle itaalia keel ei meeldiks, mõtlesin seda isegi ehk õppida, kunagi... 
Lahe oli veel see, et koera eest 10-kas ja kui nad oleks teadnud, et suur koer, siis poleks me sinna 
ööbima saanudki:D 

 
Hotell Garibaldi; aadress: Via del Plebiscito 49, 03100 Frosinone, Itaalia 
https://www.booking.com/hotel/it/garibaldi-frosinone.et.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQ_YAQPoAQGIAgGoAgO4Ar_Iy-YFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;checkin=2019-05-
08;checkout=2019-05-09;dest_id=-

https://et.wikipedia.org/wiki/Pindala
https://et.wikipedia.org/wiki/Elanike_arv
https://www.booking.com/hotel/it/garibaldi-frosinone.et.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQ_YAQPoAQGIAgGoAgO4Ar_Iy-YFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-118047;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1557324870;srpvid=50e56422dace0068;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
https://www.booking.com/hotel/it/garibaldi-frosinone.et.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQ_YAQPoAQGIAgGoAgO4Ar_Iy-YFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-118047;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1557324870;srpvid=50e56422dace0068;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg


118047;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1557324870;srpvid=50e56422
dace0068;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg 

Lapsed sõid õhtusööki hotelli aknal. Käisime jalutamas õhtuses külakeses. Aa, hotellis oli mullivann, 
mis olid lastele atraktsiooniks ja mis seal salata, sai ka ise sõidust saadud kangekaelsust ravitud. 

 
22.04.2019, esmaspäev 
Hakkasime liikuma Amalfi poole, mis oli minu üks reisiunistus, kuna olin lugenud-vaadanud, et imeline 
koht. Teel plaanis ära käia Vesuuvil! Sõitsime läbi Napoli, mis jättis koleda/tööstusliku mulje. Ja 
LIIKLUS!!! Mina olin roolis:D  - sellised ummikud ja need Fiatid mahtusid kaherealisse sõidusuunda 
neljakesi ja siis kindlasti mahtus sealt veel üks roller vahelt läbi... Vaatasime kuidas oma 
monstrumbussiga minema saaks. Edasi sattusime Portici linnakesse, kus sõime ülihead pizzat. Kümme 
päeva reisil ja Juba olimegi aru saanud, et tasub minna sinna, kus on palju kohalikke, seal on kõige 
maitsvamad road, mis kompenseeris igati söögikoha väljanägemise.Vaatasime möödaminnes maa-
alust linna. Ja siis hakkasime Vesuuvi poole sikk-sakitama. Vaated ja saadud emotsioon tasus end 200-
ga ära. Päris tippu autoga ei saanud – 3 km tipuni viisid Vesuuvi-taksod. Piletimüüja ütles, et bueno-
bueno kui ma ütlesin, et meil on big dog. Taksojuht küll bueno näoga polnud, kui ma ponisuurust 
koera tema bussi kutsusin. No ära me sõitsime, kolm inimest tuli veel juurde. Ei olnud normaalne, ei 
olnud. Pilet päris tippu oli 10 per käpp, aga millal siis veel. Korralik tatsamine tuhasel, kivisel pinnal. 
Jenny vihkas mind ja luges samme. Karistuseks mulle kakas Vesuuvi otsa...:) 

                         

                  

https://www.booking.com/hotel/it/garibaldi-frosinone.et.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQ_YAQPoAQGIAgGoAgO4Ar_Iy-YFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-118047;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1557324870;srpvid=50e56422dace0068;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
https://www.booking.com/hotel/it/garibaldi-frosinone.et.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQu4ARfIAQ_YAQPoAQGIAgGoAgO4Ar_Iy-YFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;checkin=2019-05-08;checkout=2019-05-09;dest_id=-118047;dest_type=city;dist=0;group_adults=4;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=4;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1557324870;srpvid=50e56422dace0068;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg


                                      
Sel õhtul oli meil majutus kinni pandud Amalfi lähedale. 40 km ssõitu, arvasime et no tunnike ja 
kindlasti kohal, aga kui sa seda maorada mäkke üles-alla sõidad, siis saad aru, et see tund aega oli küll 
läbi heleroosade prillide nähtud. Kell 20 olime kohal. Ilm oli vahepeal pekki läinud. Sadas. Jalutama 
õhtul ei läinud. Käisime majutuse all olevas restoranis veini joomas. Kuna süüa ei tahtnud, siis 
peremees ristis meid lühidalt Drinkers... Lahendasime majaveini ja kuna pühade ajal poed kõik kinni, 
siis ostsime kaasa ka pudeli. Kusjuures – Itaalia vein pole ikka see päris minu jaoks. Proovisime 
erinevaid ja proovimine jätkub kaasatoodud kraami näol, siis ei saa veel ka praegu öelda, et mõni 
siiski maitseb. Kuna ma pole veiniteadlane, siis robustselt kirjeldaks, et vein oleks justkui toores. 
Lapsed läksid jäätist ostma (gelato/dzelato-üks sõna, mille lapsed ära õppisid) aga said perenaiselt 
hoopis kooki ja kannutäis teed. 
Majutus oli barbie-tuba. Roosamanna pitsivaht:  

   
Vecchio West, aadress Via Radicosa 64 , 80051 Agerola, Itaalia 
https://www.booking.com/hotel/it/vecchio-west.et.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;srpvid=d8524e4062120001& 

Perenaine oli üliarmas. Hommikul pakkus veel teed ja küpsist ja lobisesime, et kust oleme ja perenaise 
enda elust-olust. 
 

23.04.2019, teisipäev 
Hommik oli nii vihmane. Nii kurvaks tegi. Ilmateade ei lubanud ka midagi normaalset. 
Lootsime minna Amalfi linnakesse ja süüa rahulikult hommikust. MMhmhhh.... Kogu Amalfi oli üks 
suur UMMIK. Ummik Fiattidest, rolleritest ja siis meie oma VW bussiga. Nii ühte kui teistpidi suunati 
meid sujuvalt linnast välja-parkida saab järgmises linnas. „Super“ Ma ei tea, mis seal toimub 
tipphooajal?! 

https://www.booking.com/hotel/it/vecchio-west.et.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaEKIAQGYAQm4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgO4ArDLyuYFwAIB;sid=51dc414a4589676e4008ed509cc904c5;srpvid=d8524e4062120001&


Positano oli järgmine linn. Suures hirmus parkisime jälle liiga vara ära. Kõndisime pika maa linna. Eks 
teel juhtus ka nii mõndagi-Andrus tutvus ühe seksika Maoga ja kosutasime ennast värske apelsini-
sidruni-granaatõuna mahlaga. See oli küll super maitsev ja kosutav jook. 
Onu täitis ka Jenny veepudeli.  

 
Positano oli armas linnake, armsa rannaga. Sõime seal lõunasööki ja mina ning lapsed jäime randa. 
Andrus kibeles kohe tagasi bussile järgi-no mis siis ikka. Jama oli see, et nagu ta linna jõudis, sai aru, 
et parkida pole ja tuleb kohe edasi minna, millest mul oli väga kahju. 
Amalfi rannik oligi imeline ja kindlasti lähen ma sinna tagasi! 
Aga – broneerin enne majutuse ja kohapeal seiklen kas ühisbussiga või rolleriga. Sellisel juhul saab 
seda kohta ka nautida. 

  



     

   
 
Tegime ikka poolsaarele ringi peale ja asusime siis juba tagasiteele.  
 

24.04.2019, kolmapäev 
Lootsin leida Montepulciano terme, kuid selgus, et loodusliku termid polegi päris linnas vaid hoopis 
eemal, siis oli täiskäik edasi Garda järve poole, kuna olin sihiks võtnud lubada lastele ka üks 
lõbustuspargi päev Gardalandis.  

  
Meie ei läinud, hiljem kahetsesime, kui üle aia neid atraktsioone nägime. Aga Oleks on paha poiss... 
läks nii seekord. Lastele meeldis, kuigi said ka vaid mõnel atraktsioonil käia, kuna taaskord olid 
järjekorrad. 



Otsisime küll majutust Garda järve äärde, kuid kuna hakkas täitsa sadama, siis ei tekkinud soovi 
vihmast järve nautida ja otsustasime et see jääb seekord viimaseks õhtuks Itaalias. 
Õhtul veel shoppasime reisinänni paarist poest ja asusimegi tagasiteele suunaks Poola linnake 
Katowice, kuhu Andrus sai majutuse järgmiseks päevaks. 

 
Piirangu aja suhtes seadsid ka teemaksud-ostsime Tšehhi ja Austria vinjetid 10-ks päevaks ja et mitte 
topelt maksta, siis pidime 25.04 olema mõlemad riigid läbinud. Teemaksud olid omaette teema kogu 
reisi ajal st ma ei kujutanud ette et sellele nii suur kulu on. Võib küll jah ussirada sõita, kuid puhkuse 
aeg on piiratud ja kui midagi näha ka ikka tahad, siis ongi nii et kiirtee ja kupüürid kerivad 

silmamunades😊 
 

25.04.2019, neljapäev 
Jõudsime kella 14:00 ks Katowicesse. Väga armas väike korter. Ja mis hinna eest. Naersime juba, et 
kogu selle eelarvega oleks Poolaks ikka luks-puhkuse saanud, aga nuhh Poola jääb Poolaks. 
Läksime vanalinna jalutama. Leidsime ühe poekese, kus tegime kiirshopingu. 
Kuna laste üks reisiootus oli käia ära Starbuchsis, siis googeldasin ja leidsin ühe Katowice kesklinnast. 
Sammud sinna suunda võtsimegi. Esmalt tellisid lapsed mokakohvi joogi, mis oli nende jaoks liiga 
kange ja mõlemad jäid peale suurt õhinat ja selfisid pika näoga mossama. Veensime, et nad prooviks 

midagi muud ja mango mahl oli juba tunduvalt parem😊 Meie siis saime Andrusega mokajooki 
pruukida. Lapsed jäid keskusesse shoppama. Meie hakkasime korteri poole tagasi tüürima. Andrusele 
shoppasin meenutuseks rannaplätud. 



  
Korteris pesime veel kaks masinatäit reisipesu... arvestamata, et see ju nii ruttu ära ei kuiva... 

 
26.04.2019, reede 
Siht Leedu. Auto niiskeid riideid täis:D Andrus leidis veel mingi ehituspoe, kus minul mõistus ära 
kruttis, kuna roosi ja rododendroni jm istikute hinnad olid lihtsalt huumor (st kuni 4 eurot). Nii siis 
algaski uuesti sõit-lisaks niisketele riietele veel posu puid ja taimi bussis. Vaba ruum tõmbus järjest 
kitsamaks. 
Lapsed tegid veel kahes poes sõprade jaoks nänni-rallit. Hakkasime Leedu poole sõitma... sõitsime ja 
sõitsime ja... öösel läks ilm nii pahaks ja tee tundus ka kitsamaks minevat, seega nats enne Kaunast 
ikka jäime bensukasse. 

  

 
27.04.2019, laupäev 
Andrus sõitis hommikul edasi. Kaunases käisime Urmase turul. Lihtsalt uudishimust ja 
sirutusvajadusest. Siseturule ei tahtnudki minna, kuna pole turukauba fänn, käisime kirbukal, kuid 
kõik oli kuidagi väga vana ja kustunud kraam. 
Edasi veel 6 tundi ja siis loodaks olla tagasi Värskas. Umbes kell 19 olimegi. 



Eesti tundub selle kõrval, mis me maha sõitsime ikka NIIII PISIKE. Lõpu 300 kilomeetrit Tallinnasse 
tundusid selle tripi 9000 kilomeetri juures köömes. 

  
✓ Jennyssimo ei tuleks enam kaasa, kui temalt küsida, kas ta tahab😊 

✓ Kas läheks veel – jah, läheks! Aga lennukiga😊 
✓ Amalfile lähen kindlasti tagasi. 
✓ Kallis maa on Itaalia – hirmsad teemaksud ja hirmkallis majutus! 
✓ Kehakaalule see maa hästi ei mõju – eriti kui armastad pizzat, pastat, goudat ja chorizo vorsti. 
✓ Järgmine kord teen rohkem eeltööd-Horvaatias Silmaringi teejuht toimis, aga Itaalia kohta on selles 

raamatus vaid katkised majad:D  
✓ Loodusturistid – katkiseid maju peab nägema, loodusimesid tahaks näha 
✓ Enne googeldan, siis helistan (VENDE) 


